
РІЧНИЙ ЗВІТ КЕРІВНИКА КНП «ЦПМСД №3 М. ВІННИЦІ» БЕЛЬЦА 
СЕРГІЯ ЄВГЕНОВИЧА 

 

Комунальне некомерційне  підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 м. 

Вінниці»  створене шляхом перетворення з комунального закладу «Центр первинної медико-

санітарної допомоги №3» відповідно до рішення Вінницької міської ради від 25.05.2018 

№1198. Підприємство належить до комунальної власності Вінницької міської об'єднаної 

територіальної громади, підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом 

управління КНП «ЦПМСД №3 м. Вінниці» є департамент охорони здоров'я Вінницької міської 

ради. 

 Основною метою створення КНП « ЦПМСД № 3 м. Вінниці » є надання первинної медичної 

допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно 

проживає на території населених пунктів, що входять до складу Вінницької міської об'єднаної 

територіальної громади, але не обмежуючись ними, а також вжиття заходів з профілактики 

захворювань населення та підтримки громадського здоров'я. 

Основні види діяльності  КНП ЦПМСД № 3 : 

1. Медична практика; 
2. Забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної 

допомоги у визначеному законодавством порядку; 
3. Організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством 

порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам, які не 
потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної 
(високоспеціалізованої) медичної допомоги; 

4. Проведення профілактичних щеплень; 
5. Планування,    організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів 

та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі 
безперервне відстеження стану здоров'я пацієнта з метою своєчасної профілактики, 
діагностики та забезпечення    лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, 
фізіологічних (під час вагітності) станів; 

6. Консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, 
патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового 
способу життя; 

7. Організація стаціонарно замінних форм надання медичної допомоги; 
8. Взаємодія з суб'єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та 
забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під 
час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров'я пацієнта; 

9. Організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів 
охорони здоров'я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну 
(високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-
курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку; 

10. Забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих 
стандартів у сфері охорони здоров'я; 

11. Упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та 
реабілітації захворювань та станів; 

12. Проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків 
непрацездатності; 

13. Направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності; 
14. Визначення медичних показань для визнання дитини віком до 18 років 



15. Інвалідом та оформлення медичного висновку про дитину-інваліда віком 
16. До 18 років за рішенням лікарсько-консультативної комісії; 
17. Участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз'яснювальної роботи 
18. Серед населення щодо формування здорового способу життя; 
19. Участь у державних та регіональних програмах у визначеному 
20. Законодавством та відповідними програмами порядку та відповідно до 
21. Фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров'я; 
22. Участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної 
23. Допомоги та шляхів їх вирішення; 
24. Надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів 

розвитку первинної медичної допомоги Вінницької міської об'єднаної територіальної 
громади; 

25. Визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та населення у лікарських 
засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних 
засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною 
допомогою; моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, 
виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів; 

26. Організаційно-методичне керівництво та координація діяльності структурних 
підрозділів Підприємства на території населених пунктів, що входять до складу 
Вінницької міської об'єднаної територіальної громади з питань надання населенню 
доступної, своєчасної, якісної та ефективної первинної медико-санітарної допомоги; 

27. Забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 
Підприємства; 

28. Зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення 
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх 
аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного 
законодавства України; залучення медичних працівників для надання первинної 
медико-санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні 
особи - підприємці за цивільно-правовими договорами, підтримка професійного 
розвитку медичних працівників для надання якісних послуг; для забезпечення медичної 
допомоги населенню Підприємство має право на договірних засадах залучати 
спеціалістів інших закладів охорони здоров'я та надавати консультативно-діагностичну 
допомогу спеціалістами Підприємства; 

29. Закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних 
послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), 
обладнання та інвентарю; 

30. Координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з іншими 
суб'єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної 
медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом 
населення, зокрема соціальна служба, та правоохоронними органами; 

31. Надання платних послуг відповідно до чинного законодавства України; 
32. Надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу 

невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення 
фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей; 

33. Проведення заходів з попередження і своєчасного виявлення захворювань, зменшення 
рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення, в першу чергу від 
попереджувальних захворювань та станів; 

34. Моніторинг виконання та фінансового забезпечення державних соціальних нормативів 
із забезпечення населення первинною медико-санітарною допомогою; 

35. Вивчення, аналіз і прогнозування показників стану здоров'я населення та участь у 
розробці заходів, спрямованих на збереження і покращення здоров'я населення; 

36. Надання будь-яких послуг інших суб'єктам господарювання, що надають первинну 
медичну допомогу; 

37. Організація та проведення з'їздів, конгресів, симпозіумів, науково - практичних 
конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо; 

38. Інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань. 

СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА З НАЗВОЮ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ: 



1. АДМІНІСТРАЦІЯ: 

1.1. Директор КНП " ЦПМСД № 3 м. Вінниці "; 

1.2.  Заступник медичного директора з ЕТН; 

1.3. Заступник директора з організаційно-методичної роботи;  

1.4. Медичний директор; 

1.5. Головна медична сестра; 

1.6. Бухгалтерія; 

1.7. Відділ кадрів; 

1.8. Інформаційно-аналітичний відділ медичної статистики. 

2. Лікувально-профілактичний підрозділ: 

1.  Амбулаторії загальної практики сімейної медицини №1 (10 лікарів на 17659 
декларантів); 

2.  Амбулаторії загальної практики сімейної медицини №2 (9 лікарів на 15239 
декларантів); 

3.  Амбулаторії загальної практики сімейної медицини №3; (5 лікарів на 6287 
декларантів); 

4.  Амбулаторії загальної практики сімейної медицини №4 (10 лікарів на 15898 
декларантів); 

5.  Амбулаторії загальної практики сімейної медицини №5 (10 лікарів на 9296 
декларантів); 

6.  Амбулаторії загальної практики сімейної медицини №6 (9 лікарів на 13330 
декларантів); 

7.  Амбулаторії загальної практики сімейної медицини №7 (9 лікарів на 10671 
декларантів); 

8. Денний стаціонар. 
9. Невідкладна допомога; 

1. Допоміжно-діагностичний підрозділ: 
1. Клініко-діагностична лабораторія; 
2. Рентгенологічний кабінет; 
3. Кабінет ультразвукової діагностики; 
4. Оглядовий кабінет ; 
5. Маніпуляційний кабінет; 
6. Кабінет щеплення ; 
7. Кабінет здорової дитини; 
8. Кабінет функціональної діагностики; 
9. Масажний кабінет; 
10. Фізіотерапевтичний кабінет; 

2. Господарський відділ. 

За 2020 рік було прийнять на роботу у КНП «ЦПМСД №3 м. Вінниці»: 

 Лікарів: 6; 

http://cpmsd3.com.ua/struktura/kliniko-diahnostychna-laboratoriia
http://cpmsd3.com.ua/struktura/renthenolohichnyi-kabinet
http://cpmsd3.com.ua/struktura/kabinet-ultrazvukovoi-diahnostyky
http://cpmsd3.com.ua/struktura/fizioterapevtychnyi-kabinet


 Лікар-інтерн: 13; 
 Медичних сестер: 9; 
 Інших професій: 12; 

Також звільнено: 

 Лікарів: 4; 
 Медичних сестер: 12; 
 Інших професій: 7; 

Середня заробітна плата  лікаря у КНП «ЦПМСД №3 м. Вінниці» за 2020 рік становила  21800 

грн. залежно від вікового складу задекларованого населення, а медичної сестри 14200 грн.  

Економічна діяльність закладу з червня 2018 року дуже тісно пов'язана із співпрацею 

з  Національною службою здоров'я України. За проміжок 2018 по 2021 рік було укладено 

договори: 

1. На 2018 рік укладено Договір № 01.25502352.0000.00  від 05.06.2018р. про медичне 
обслуговування населення за програмою медичних гарантій (17412482 грн.). 

2. На 2019 рік укладено Договір №0000-1A6M-M000  від 16.01.2019р. про медичне 
обслуговування населення за програмою медичних гарантій (34500365 грн.). 

3. На 2020 рік укладено Договір №0000-3AH5-M000  від 12.01.2020р. про медичне 
обслуговування населення за програмою медичних гарантій (42646697 грн.). 

4. На 2021 рік укладено Договір №0000-X4X5-M000 від 25.03.2021  про медичне 
обслуговування населення за програмою медичних гарантій (43465955 грн.). 

Відповідно до умов цих договорів надавач зобов'язується надавати медичні послуги за 

програмою медичних гарантій пацієнтам, а замовник зобов'язується оплачувати такі послуги 

відповідно до встановленого тарифу та коригувальних коефіцієнтів. 

Медичні послуги надаються відповідно до порядків надання медичної допомоги, затверджених 

МОЗ, з обов'язковим дотриманням галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я та в місцях 

надання медичних послуг, що зазначені у додатках до цього договору. 

Протягом строку дії цього договору кожне місце надання медичних послуг надавача, місце 

надання медичних послуг підрядників повинне відповідати державним санітарним нормам і 

правилам, ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з медичної практики, 

галузевим стандартам у сфері охорони здоров'я, вимогам примірних табелів матеріально-

технічного оснащення. 

Надавач несе встановлену законом відповідальність за своєчасність, повноту та якість 

надання медичних послуг працівниками надавача та підрядниками. Факт порушення 

встановлених вимог медичного обслуговування населення підтверджується в установленому 

законодавством порядку. 

Ці  договори є договорами  на користь третіх осіб - пацієнтів у частині надання їм медичних 

послуг надавачом. 



Пацієнт набуває прав на отримання медичних послуг, пов'язаних з первинною медичною 

допомогою, згідно з договором з моменту подання надавачові в установленому 

законодавством порядку декларації. 

Пацієнт набуває прав на отримання медичних послуг, пов'язаних з іншими видами медичної 

допомоги, крім первинної медичної допомоги, згідно з договором з моменту звернення до 

надавача за направленням лікаря, який надає первинну медичну допомогу, або лікуючого 

лікаря в порядку, встановленому МОЗ, або без такого направлення, якщо згідно із 

законодавством направлення лікаря не вимагається. 

У 2020 році  в період пандемії коронавірусної хвороби 2019 (COVID-19), спричиненої SARS-

CoV-2, НСЗУ  заключила з КНП №ЦПМСД №3 м. Вінниці» Договір № 3351-E620-P000 про 

медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій  від 21.05.2020р., за 

пакетом №29 надання медичних послуг «Медична допомога, яка надається мобільними 

медичними бригадами, що утворені для реагування на гостру респіраторну хворобу COVID-19, 

спричинену коронавірусом SARS-CoV-2». 

Відповідно до договору «ЦПМСД №3 м. Вінниці» отримав 1222609,20 грн. 

Було придбане таке устаткування: 

Назва Кількість 

Фотокаталітичний знезаражувач і очисник повітря 

"Аеросептик ФЗП-100" 

4 

Безконтактний інфрачервоний термометр LANDWIND 

LW FT116 

5 

Система зволоження повітря "Вдох-Нова 3000" 1 

Тунель дезінфікуючий 1 

Автоматичний гематологічний аналізатор КТ-6300 1 

Пірометр (інфрачервоний електронний термометр) 6 

Пульсоксиметр напелечний MD300C19 20 

Небулайзер компресорний NE-C28P 7 
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1 

  

На сьогоднішній день лікарями закладу підписано 88 200 декларацій, що становить 95 % від 

прикріпленого населення. На одного  лікаря  припадає 1 422 задекларованих осіб. 40 лікарів 

набрали оптимальну кількість декларантів, та тільки 12 лікарів перевищили норматив, але 

набрали не більше 110 %  оптимальної кількості пацієнтів.  Географія задекларованих по 

Центру досить щільна, 97 % декларантів – мешканці м. Вінниці, в основному мікрорайону 

Вишенька і тільки  3 % - мешканці сіл, прилеглих до міста. 



Карта пріоритетів на 2021 рік: 

1. Збереження кадрового потенціалу Центру , сучасний  стан якого дозволяє у 
подальшому здійснювати якісну та безперебійну роботу по наданню первинної 
допомоги; 

2. Активна участь у вакцинації населення від COVID-19; 
3. Акцентування на профілактичній роботі із населенням , щодо виявлення  факторів 

ризику хронічних неінфекційних захворювань   в рамках діючих нормативних 
документів; 

4. Продовження моніторингу якісних показників у роботі медичних практик; 
5. Покращення інфраструктури амбулаторій загальної практики сімейної медицини та 

прилеглих територій; 

 


